ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
PRIMARUL COMUNEI RĂUCEŞTI
PROIECT

H O T Ă R Â R E nr. _55_/ 2022
privind rectificarea bugetului local al comunei Răucești,
județul Neamț, pentru anul 2022
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI, JUDEŢUL NEAMŢ;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat,
cu modificările și completările ulterioare;
Luând act de:
a) Adresa nr. 21.609 din 02.09.2022, emisă de Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Neamț, prin care ne transmite influențele privind repartizarea sumelor defalcate din
TVA pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul localității (cod 11.02.02) prin care
s-a alocat, suma de 76 mii lei;
b) Adresa nr. 23.668 din 26.09.2022, emisă de Administrația Județeană a Finanțelor
Publice Neamț, prin care ne transmite sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale (cod 11.02.06) prin care s-a alocat, suma de 70 mii lei în
vederea efectuării plăţilor către personalul de recensământ, potrivit H.G nr. 1.156 din
21.09.2022;
c) Referatul de aprobare, ca instrument de prezentare și motivare, semnat de primarul
comunei Răucești, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. ______ din 27.09.2022;
d) Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Răucești, înregistrat sub nr. 11.101 din 27.09.2022;
e) Avizele cu caracter consultativ ale ComisiiIor de specialitate ale Consiliului local,
conform prevederilor art. 136, alin. (8) lit. c) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere:
- art. 29 din OG nr. 19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022;
- art. 19 alin (2), art. 41 și art. 48 alin. (1) și (2), art. 49 alin (4) din Legea nr. 273
/2006 privind finanţele publice locale;
- art. 129 alin (2) lit. b), alin. (4) lit. a), 136 alin. (1) și alin. (2) din Ordonanţă de
Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.139 alin. (1) și alin. (3) lit. a), coroborat cu art. 196 alin.
(1) lit. a), art. 243 alin (10 lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI adoptă prezenta hotărâre:
Art.1. – Se rectifică Bugetului Local al comunei Răucești, pe anul 2022, conform
anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanța de contencios administrativ, în
condițiile Legii nr. 554/ 2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 3. Secretarul general al comunei Răucești, va comunica prezenta hotărâre
Primarului comunei, Instituției Prefectului- județul Neamț, precum și instituțiilor și persoanelor
interesate.
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Secretar general al comunei,
Vasile VIERU

